
  
 

Zápis z 27. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 18.12. 2017 

 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.  
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková,  Ing. Simona Strauchová, Mgr. Jana Novotná, Martina Havlíková, Mgr. Lenka 
Kudláková,  Ing. František Polák, Magdalena Pávová, Mgr. Jana Novotná, Milena Hollmannová 
Omluveni: Ing. Petr Andres, p.Michal Láznička, Ing. Ondřej Mika 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková  
Program: 
 

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Zpráva starostky a předsedů komisí a výborů 
3. Smlouvy 
4. Výběrové řízení 
5. Změna ÚP 
6. Změna hranic katastru 
7. Granty na rok 2018 
8. Dary 
9. Rozpočet 2018 
10. Rozpočtové úpravy 
11. Různé 

 
Program byl schválen jednohlasně. 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
K bodu 1) programu – volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byly navrženy pí Hollmannová a pí Novotná: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi pí Kudláková, pí Strauchová  - zvoleny jednohlasně 
 

K bodu 2) programu – zpráva starostky 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,  

Moje dnešní informace bude velmi krátká, protože poslední zasedání jsme měli přednedávnem.  

Vlastně od té doby proběhlo hlavně slavnostní otevření ulice U Náhonu, které proběhlo i v médiích. Dokončuje se 
nová část hřbitova, která by měla být skutečně hotová do konce roku, jak bylo avizováno. Firma Cetus plus i Lesy 

HMP si již převzaly staveniště chuchelské skládky , ale fyzicky tam ještě k žádné akci nedošlo – hlavní práce se 

rozeběhnou logicky až na jaře. Stále probíhá rekonstrukce úřadu, kde jsme požádali o prodloužení stavby do 
počátku března, což nám bylo se strany Magistrátu schváleno (máme na to dotaci ze strany OPPPR). Jsou tam 

vícepráce kvůli instalaci nového topení.  

Máme nové informace o otevření domova pro seniory, měl by být definitivně otevřen v březnu. Občané budou 

pozváni na den otevřených dveří.  
Pan Probošt na úřadě dlouho nevydržel, odešel ve zkušební době. Také stále poptáváme další účetní.  

Probíhají adventní akce jako rozsvěcení vánočního stromu, jarmark a další, ale o tom více poví paní místostarostka 

Kudláková.  
Jana Plamínková 

 

Mgr. Kudláková-kulturní komise – během prosince se uskutečnily adventní akce, poslední akcí MČ byl 

tradiční vánoční jarmark, který proběhl ve sváteční a komunitní atmosféře, děkuji všem za pomoc při 

organizaci adventu 

 

Pí Havlíková-sociální komise se sešla minulý týden, aby na základě žádostí občanů rozdělila finanční 

příspěvky na energie od městské části Praha-Slivenec. Žadatelů bylo celkem 5. 

 

Pí Hollmanová-finanční výbor provedl kontrolu v základní škole, kontrola byla opět bez problémů 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

K bodu  3) programu – smlouvy 

-aktualizované znění zřizovací listiny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec 

Usnesení č.343/27/2017 – přijato jednohlasně 

 

-dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se spol. IKOZ cz,s.r.o., kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 

2.3.2018 a navyšuje se cena o 271.689,31 Kč + DPH 

Usnesení č. 344/27/2017 – přijato jednohlasně 
 

-prodej pozemků parc. č. 1211/17 o výměře 33 m
2   

a 1211/6 o výměře 12 m
2 

 v k. ú. Slivenec za cenu 

6.210,- Kč/m
2  

manželům Plamínkovým
 
 

 
Usnesení č. 345/27/2017 – přijato 7 pro, 1 zdržení

 

 

-koupě pozemku parc. č. 507 o výměře 31 m
2  

v k. ú. Slivenec za cenu 4.720,- Kč/m
2  

od pana Zbyňka 

Holuba 

Usnesení č. 346/27/2017 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 4) programu – výběrové řízení 

-výběr dodavatele zakázky „Terénní úpravy pro park Granátová“ spol. Zahradní Architektura Kurz, s.r.o. 

za cenu 3.770.379,01 Kč + DPH 

Usnesení č. 347/27/2017 – přijato jednohlasně 

 

-výběr dodavatele zakázky „Novostavba skladové haly MČ Praha-Slivenec“ spol. Stavební řemesla-

Zeman, s.r.o. za cenu 4.917.480,29 Kč + DPH 

Usnesení č. 348/27/2017 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 5) programu – změna ÚP 

-zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec žádá o změnu územního plánu hl. m. Prahy v lokalitě mezi zástavbou 

Slivenec a U Jezírka v rozsahu stávající rezervy na ZMK (zeleň městská krajina) 

Usnesení č. 349/27/2018 – přijato jednohlasně  

 

 

K bodu 6) programu – změna hranic katastru 

zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec žádá MČ Prahu 5 o změnu hranice městských částí 

Usnesení č. 350/27/2017 – přijato jednohlasně 

 

K bodu 7) programu – Granty na rok 2018 

- zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec schválilo rozdělení finančních prostředků ve 250 tis. Kč na granty 

v oblasti kultury a sportu na rok 2018  

Usnesení č. 351/27/2017 – přijato jednohlasně 

 

K bodu 8) programu – dary 

- zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec rozhodlo o poskytnutí finančních darů občanům s nízkými příjmy ve 

výši 20 tis. Kč 

Usnesení  č. 352/27/2017 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu č. 9) programu – rozpočet 2018 

-byl schválen rozpočet na rok 2018, včetně povinných příloh, v celkové výši příjmů 27 013 000,- Kč a 

výdajů 27 013 000,- Kč, dále byl schválen rozpočtový výhled na roky 2018 - 2023 

Usnesení č. 353/27/2017 – přijato jednohlasně 

 



 

 

 

K bodu č.10) programu – rozpočtové úpravy 

-poskytnutí účelové investiční dotace na akci č. 80657 Rekonstrukce antukového dvojkurtu ve sportovním 

areálu TJ AFK Slivenec ve výši 1 500 000,- Kč 

Usnesení č.  354/27/2017 – přijato jednohlasně 

 

-schválení rozpočtových úprav č. 7 dle tabulky 

Usnesení č. 355/27/2017 – přijato jednohlasně 

 

K bodu č.11) programu – různé 

-zastupitelstvo zrušilo usnesení č. 229/17/2016 ze dne 24,10.2016 a schválilo koeficient měsíční odměny 

starostky, neuvolněné pro výkon funkce, v minimální zákonem stanovené výši, 0,3 násobku měsíční 

odměny uvolněného starosty 

Usnesení č. 356/27/2017 – přijato jednohlasně 

 

-zastupitelstvo jednohlasně schválilo udělení čestného uznání za rok 2017 panu profesoru Kolářovi a paní 

Janě Bílkové 

Usnesení č. 357/27/2017 – přijato jednohlasně 

 

Termíny veřejných zasedání:  28. 2. ; 23. 4. ; 20. 6. ; 10. 9. 2018 
 
V 19:00  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 

 

/Zapsala: Bohdana Růžičková                                                       …………………………… 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Lenka Kudláková                              ……………………………                                        

         

      Ing. Simona Strauchová                             ….…………………………… 

 

 

Starostka MČ Praha – Slivenec:  RNDr. Jana Plamínková         ……………………………….. 


